
OTRIVIN Zoutoplossing CARE 
Natuurlijke neusverzorging 

 
Gebruiksinformatie 
 
Waarom is een perfecte neushygiëne belangrijk? 
Het is belangrijk om het neusslijmvlies optimaal te bevochtigen zodat de neus al zijn functies 
kan vervullen (filteren, bevochtigen, verwarmen van de ingeademde lucht). Neusverstopping, 
korstvorming en uitdroging van het neusslijmvlies kan bij baby’s, kinderen en volwassen 
leiden tot ademhalingsproblemen. In sommige gevallen kan dit oor-, neus-, keel- en 
luchtweginfecties veroorzaken. Als preventieve maatregel wordt het daarom aangeraden om 
overtollig slijm of andere vreemde lichamen die irritatie kunnen veroorzaken uit de 
neusholten te verwijderen. 
 
Wat is Otrivin Zoutoplossing CARE en wat doet het? 
Otrivin Zoutoplossing CARE, met zeezout en dexpanthenol (een pro-vitamine B5) verzorgt 
de neus. 
Oplossingen met zeezout bevatten belangrijke mineralen en spoorelementen. Ze bevochtigen 
en reinigen de neus op een ‘zachte’ manier. 
Dexpanthenol zorgt voor het neusslijmvlies door het te bevochtigen en ondersteunt de 
genezing van het beschadigde neusslijmvlies. 
Otrivin Zoutoplossing CARE beschikt over een micro-doseringstechnologie waardoor het 
geen drijfgas nodig heeft. Het product bevat bovendien geen conserveermiddelen. 
 
Otrivin Zoutoplossing CARE bevat de volgende samenstelling: 

− Dexpanthenol (5%), een pro-vitamine B5 (pantoteenzuur) 
− Zeezout 
− Gezuiverd water 
− Kaliummonowaterstoffosfaat 
− Kaliumdiwaterstoffosfaat 

 
Otrivin Zoutoplossing CARE verdunt het ingedikte slijm en vergemakkelijkt het verwijderen 
van slijm en korsten uit de neus. 
Door het gebruik van hoogkwalitatief zeezout (dat rijk aan mineralen en oligo-elementen is) 
en de toevoeging van dexpanthenol, ondersteunt Otrivin Zoutoplossing CARE de genezing 
van het neusslijmvlies. 
 
Wanneer kunt u  Otrivin Zoutoplossing CARE gebruiken? 
Otrivin Zoutoplossing CARE bevochtigt en verzorgt het neusslijmvlies. Het stimuleert de 
natuurlijke reinigingsfunctie van de neus. Het wordt gebruikt in geval van korstvorming in de 
neus, droge lucht of voor de dagelijkse neushygiëne en wel in volgende situaties: 

− Droge lucht (lage vochtigheidsgraad): bevochtigt de neus wanneer het neusslijmvlies 
uitdroogt of geïrriteerd is (vb. als een gevolg van air-conditioning, oververhitte 
ruimtes, vliegtuigreizen). 

− Vervuilde omgeving (vb. stof, sigarettenrook) en neusallergieën (vb. tijdens 
hooikoortsseizoen, allergie voor huisstofmijt, dieren, veren). 

− Vergemakkelijkt het snuiten van de neus. 
− Bij verstopte neus (tevens geschikt voor zwangere vrouwen die geen ontzwellende 

geneesmiddelen of geneesmiddelen die de vorming van slijm tegenhouden mogen 
gebruiken). 



Regelmatig gebruik van Otrivin Zoutoplossing CARE reinigt de neusholten, beschermt de 
neustransit en helpt bij het elimineren van factoren die ziekte kunnen veroorzaken. 
 
Hoe moet u Otrivin Zoutoplossing CARE gebruiken? 
Otrivin Zoutoplossing CARE is geschikt voor alle leeftijdsgroepen. 
Naargelang de noodzaak: 

− babies en kleine kinderen (tot 2 jaar): 1 maal verstuiven in elk neusgat, 2 tot 4 maal 
per dag. 

− kinderen (vanaf 2 jaar) en volwassenen: 1 tot 2 maal verstuiven in elk neusgat, 2 tot 4 
maal per dag. 

 
Bij neusverkoudheid is het aangeraden om de neus te snuiten voor het gebruik van dit 
product. 
 
Gebruiksaanwijzing. 

− De neus eerst snuiten of schoonmaken. 
− Verwijder het beschermdopje. 
− Indien u de spray voor de eerste keer gebruikt, verstuif enkele keren in de lucht tot u 

een gelijkmatige verstuiving krijgt (Fig.1). De volgende keer dat u de spray gebruikt, 
is deze direct klaar. 
 

− Babies en kleine kinderen (tot 2 jaar): houd de spraykop aan het neusgat zonder deze 
erin te steken. Kinderen (vanaf 2 jaar) en volwassenen: steek de spraykop in het 
neusgat. 

− Verstuif 1 maal (voor kinderen tot 2 jaar). Verstuif 2 maal (voor kinderen vanaf 2 jaar 
en volwassenen) en adem tergelijkertijd zachtjes in door de neus (Fig.2). 

− Maak na gebruik de spraykop schoon en plaats het beschermdopje terug. 
 

 
 
Om hygiënische redenen mag elke doseerspray slechts door één en dezelfde persoon worden 
gebruikt. 
 
Voor gebruik van Otrivin Zoutoplossing CARE. 

− Wanneer kunt u Otrivin Zoutoplossing CARE beter niet gebruiken? 
Gebruik het product niet bij gekende overgevoeligheid voor één van de bestanddelen. 

− Wanneer moet u opletten voor het gebruik van Otrivin Zoutoplossing CARE? 
Vraag uw arts om advies voor u het product gebruikt na een neusoperatie of een 
verwonding aan de neus. 

− Indien u zwanger bent of borstvoeding geeft. 
Otrivin Zoutoplossing CARE mag gebruikt worden tijdens de zwangerschap en 
borstvoeding. 

− Gebruik het product niet wanneer de buitenverpakking of de doseerspray beschadigd 
lijkt te zijn, ook al lijkt het maar een klein beetje. 



 
Welke bijwerkingen heeft Otrivin Zoutoplossing CARE? 
In zeldzame gevallen kunnen intolerantiereacties voor één of meerdere bestanddelen optreden. 
 
Wat bevat Otrivin Zoutoplossing CARE? 
1 ml oplossing bevat: 50 mg dexpanthenol, zeezout en andere hulpstoffen. 
1 verstuiving komt overeen met 0,14 ml oplossing. 
 
Waar is Otrivin Zoutoplossing CARE te verkrijgen? 
Het is verkrijgbaar in de apotheek, drogisterij of supermarkt. 
 
Welke verpakkingen zijn er verkrijgbaar? 
Otrivin Zoutoplossing CARE: neusspray van 20 ml, voorzien van doseerpompje. 
 
Bewaarinformatie. 
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 
Bewaren beneden 25°C. 
Niet meer gebruiken na de vervaldatum die vermeld staat op de verpakking na ‘niet gebruiken 
na’. 
Na opening: niet langer gebruiken dan 6 weken. 
 
Fabrikant: 
Novartis Consumer Health S.A. 
Route de l’Etraz 
1260 Nyon, Zwitserland 
 
Verdeler: 
Novartis Consumer Health B.V. 
Claudius Prinsenlaan 142 
4818 CP Breda, Nederland 
 
CE 
 
Otrivin Zoutoplossing CARE is een praktische en makkelijk draagbare doseerspray die men, 
waar men ook is, kan gebruiken om irritatie van het neusslijmvlies en de sinussen te 
verminderen of te voorkomen. 
 
Datum: augustus 2008. 


